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PROPOSTA DE TRABALHO COORDENAÇÃO DO 
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – DIURNO 

 
  Currículo resumindo do candidato:   

Claudio Eduardo Ramos Camfield 

 

Professor universitário desde 2006, sendo que desde 2008 é docente efetivo do 

Departamento Administração da UFSM, Campus Palmeira das Missões, onde 

também está como Coordenador Substituto do Curso de Administração Noturno. 

Tem experiência anterior em atividades empresariais e acadêmicas, dentre 

estas, Coordenação de Curso, de extensão, de estágios, e de gestão. Nas 

atividades acadêmicas, vem desenvolvendo diversas publicações em periódicos 

científicos e em eventos, assim como trabalhos em projetos de extensão 

empresarial e em organizações. No ensino, está vinculado atualmente na área 

de Gestão de Pessoas, ministrando disciplinas de GP, Psicologia Aplicada a 

Administração e Gestão de Empresas Familiares. Relativo a sua formação, é 

Graduado em administração pela Ulbra (2000), Especialista em Gestão 

Empresarial pela UFSM (2002), Mestre em Engenharia de Produção pela UFSM 

(2006) e PhD em Gestão pela UBI – Portugal (2018). 

 

PRINCIPIOS NORTEADORES  

 

- Primar pelo ensino público, gratuito e de qualidade;  

- Incentivar o desenvolvimento dos pilares da Universidade (ensino, pesquisa e 

extensão); 

- Incentivar o valor a vida, a ética e a igualdade; 

- Motivar o desenvolvimento contínuo (pessoal e profissional). 

 

PROPOSTAS DE TRABALHO  

  

- Desenvolver as atividades na Coordenação de Curso de forma aberta e 

participativa, conjuntamente com os professores, alunos, colegiado, NDE, 

Departamento, Secretaria de Cursos e demais setores da UFSM; 
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- Primar pela transparência nas ações dos atos administrativos desenvolvidos na 

Coordenação de Curso;  

- Buscar o aprimoramento contínuo da qualidade nos métodos de ensino para o 

Curso de Administração, visando proporcionar aos alunos cada vez mais, 

diferenciais competitivos para o mercado de trabalho; 

- Fortalecer o estágio obrigatório e voluntário, intensificando a parceria com a 

Coordenação de Estágios e a interação com empresas;  

- Incentivar os alunos para a participação em pesquisas, em projetos de extensão 

e na participação de eventos;  

- Incentivar a internacionalização no Curso de administração, por meio da 

participação em programas de intercâmbio, como por exemplo o programa 

Erasmus Mundus; 

- Trabalhar conjuntamente com o Diretório Acadêmico e com a Empresa Junior, 

fortalecendo as ações destes na comunidade acadêmica. 

Outras informações do candidato podem ser acessadas nos links abaixo: 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7195332079713915  
ORCID: orcid.org/0000-0003-2842-844X  
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Claudio_Camfield2  
Google Scholar: https://scholar.google.pt/citations?user=C1uQfXsAAAAJ&hl=pt-BR  

 

 

Palmeira das Missões, 11de setembro de 2020. 

 

 

Claudio Eduardo Ramos Camfield 
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